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Styl romański. 

System budowlany, jaki panował rnoiej więcej od 
jedenastego wieku do połowy 13-go, uosi nazwę 
romańskiego. 

Kościół rom,ański w planie poziomym nawraca 
do bazyliki Staro.chrześcijańskiej. Po bokach nawy 
środkowej wyższej i szerszej znajdują się nawy boczne, 
niższe i węższe. Zamknięcie kościoła od strony wschod
niej, a często od zachodniej stanowi apsyda. 

W końcu okre~u stylu romańskiego występuje sze
roki i wspaniale zdobiony portal. Ściauy portalu moc
no ścięte na ukos, obstawiaoo zdobnemi kolumienkami. 
Motywy kolumienek przechodzą na archiwolty. Pole 
pomiędzy łukiem archiwolty i nadprożem wypelniono 
rzeźbą (tympaoon). 

Fasada przedstawia się jako mur, ujęty po bokach 
okrągłemi lub wielobocznem1 wieżami. Okna w kilkupię
trowych wieżach podzielone są dwiema lub trzema 
kol umie n kam i. 

Na skrzyżowaoiu się nawy głó\rnej z transeptem, 
czyli w krzyżu kościoła, wznosi flię w większych 
kościołach ośmioboczna kopulasta wieża. 

~a-krvcie wież stanowiła stroma, nieprzepruta 
oknami, pi~amida (hełm). 

Mury kościoła spoczywają bądź. na filarach, bądź 
na kolumnach, niekiedy zaś występuje alternacja podpór. 

' 
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Wnętrza ko;cio)[iw byly czi:isto malowane Dużą 
rolę odgrywaly dywany. 

Ozdobę :irchitektonicwą stanowiły tylko waskie-
gzymsy, biegnące wzdlnż $1'.ian, lub prostoki~tn1e 
ujmnjące arkady. 

Górną ~cianę prt.PJHnwano oknami, µoczątkow() 
małemi, bez ozdób, później wif{kszych rozmiarów. Okna 
w późniejszym ok1·esie grupowano, ujrnownao lukami ~ 
kolumienkami. Okn;r rozszer~,ają się niekiedy wachla
rzowato, lub zamknięte są 11 góry łnkiam okrrigłym, 
później ostrym lub lrnniczy11owatym. W celu zwiększe-
nia doplywu światła -dawano w oknach bardzo skośne O· 4 
ścieże dwustronne lub otwiernjące się tylko na wewnątrz. 

Dla upiększenia f;1sady dawano okna koliste
(„róże") z ozrlobnemi kolumienkowatemi szczeblinami. 

RozczłonkowaniP i zdobienie murów zewnętrznych 
ustala się dopiero w Xlf wreku. Lizeny nie tylko oży
wiają mur, lecz i wzmacniilją w kieruuku pionowym. 
W kościota:rh w Xll wieku m11ry zewnętrzne mają na. 
sobie pólfilary lub pólkolnmny powiązane często łukami. 
Na murze pod d1:1chem bieguie często karzelkowata 
galr.ryjka dokola aµ;:ydy. a także nawy podłużnej. po
przecznej i wieży w krzyżn. LizPny połączone są ze
sobą fryzem nałęczkowym. wie1ic~.ącym mur. 

Mało wystający dach wspiera się na krokszty-
nach i wałkowatym gzymsie. ożywionym ozdobami 
przypomina.jącemi motywy ciętA w drzewie. 

Późne rom111bkie kościoły różnią się od wczes
nych uietylko wspaoialem ugrupowaniem naw, wież 
bocznych, wieży w krzyżu i bogatą dekoracją, zwla
szcza na portalach, lecz i sklepieniem, które wyparlo 

.Archikoleg jata Łęczycka w narodou•o-król. ws·1 Tumie. 
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łutwupnlny pulap drewniany. l'u1iejętność zasklepiania 
wlaści wie nigdy nie zanikła. W okolicach o gtęboko 
zakorzi>nionej kulturze rzymskii>j lub ntrzymnjącycll 
stosunki z Bizancjum, pamięć rzymskiego sposobu za
sklepinriiu żywo się Llochow.-ila. Kryµta z natury rze
czy musiala być zuskJepionn, na niej bowiem sµoczy
wal ciężar pres!iylerjum. Również zasklepia110 apsy11ę. 
a nieraz nawy boczne. Od zaskli>pienia poszC'zPg-ól
nych części kościola do zaskll'j.Jienia wszystkid1 uply
nęlo dużo czasu. 

Nie wszędzie jednueześniP i w jednakowy sposól> 
zaczęto zasklepiać. \Y niektórych okolicach du nakrycia 
nawy środkowej u;i;yto sklepieni.i „beczkowego". 
Ponieważ założenie podobnego sklepienia. 11,e względu 
na szeroko~ć i wysokość 11awy środkowej, n:1strt)czalo 
wiele trudności, dlatPgo wcszlo w nżye,ie sklPµirnie, 
wydoskonnlone przez Rzymian, t z .1 krz..l'żowe, pow
stalP ze skrzyżowania pod kąti•m prostym dwóch 
beczkowych. Ponieważ jedno sklepienie beczkowe 
wc1śniętt"' w drugiP. dlatego powstają cztPry trójkątne 
kapy. których dalsze rzt~~i (stopy) domagają się pod
parcia, reslta trzyma się sama dzięki równowadze. 

Styl roma1iski posi;ida charakterystyczną orna
mentację, opartu, na wzorach geometrycznych, roślin
nych, lub postaciach Jud~k1cll bądź zwierzęcych. Ge
ornetryczna- sklada się ze splotów taśm, poL1rn;111ycb 
lasek, 'Zachownicy, rybie.i luski i t. p. Używana by wa 
do zdobienia przedewszystkiem g7,ymsów, portali i łu
ków. Dekoracji roślinnej nie brano wprost z natury, 
lecz stylizowano, to znaczy kształtowano w sposób 
właściwy danej epoce. Liście silne i pełne, bez głę
bokich wrębów, przylegają bezpośrednio do lodyg ma
jących kształt splecionycl1 i powywijanych taśm. Pod 
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koniec okresu roma11skiego liście stają się węższe, 
bardziej ściśnięte: więcej naturalistyczne. Często sto
sowano ozdoby postaciowe: rozmaite potworki, smoki, 
djabelki, walrzące z sobą i ludźmi. Cnota i występek, 
tematy świeckie i religijne, znalazry swój wyraz vr 
rzeźbie roma1\.skiej. Wiele z tych scen jest do dziś 
jeszcze zagadką. 

Caly przeciąg stylu romańskiego można podzie
lić 11a trzy okresy: 

1. Wczesnoromański (1000-1 LOO). Glówne cechy 
są następujące: plaski Pl!lap lub sklepienie krzyżo
we kra,węźuicowe. szerokie gurty. wysokie podstawy 
kolumn, głowice kostkowe, antykizujące głowice roślin. 

2. Okres rozwiniętego romanizmu (1100-1180). 
Cechy charakterystyczne: wysmukle ozdobne formy 
architektoniczne, wydoskonalenie filarów w związku 
ze sklepieniem gurtowem i żebrowem. żabki na pod
stawach kolumn, glowice kielichowate lub ozdobne 
kostko\\'e, fryzy niiłęczkowe i t. d. 

3. Póżuoromański albo przejściowy ( 1180-1250). 
Niespokojna konstrukcja, łuki koniczynowate. wachla
rzowatr. ząbkowe, podkowiaste, łuk ostry w okniich, 
arkadach, sklepieniu, trzony kolnllln z pierścieniem, 
głowice pączkowe, szkarpy i t. d. 

Zabytki stylu romańskiego w Polsce. 

Romanizm został do nas wniesiony przez bu
downiczych obcych, pochodzących z różnych krajów, 
stąd też w kościołach naszych znać rozmaite wptywy. 
Początkowo posługiwano się wyłącznie kamieniem. 
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W Wielkopolsce, na K1Jjawaclt i w części Mazowszai. 
poprzestawano na ~bieraniu z pól bloków eratJcznych. 
\f\T -Krakowskiem uży wa110 do uudowv kościołów kru
chego wa pienia. Gdzieniegrlzie w p"olsce spoty ka się· 
kościoły z średoiAj wartości piaskowca. Wszystkie te
materjaly byly stosunkowo kosztowne. l;ranit z powo
du swej twardości nie nadawa! się do delikatniejszej 
obróbki, I pod11tniejszy w11pieu nie bnrdzo slnżyl do 
rze~bionych ozdób, ze wzgleldu ua to, że nie umiano· 
go wydobywać w większych sztukach. Używano nie
kiedy martwicy, ktcirą nawet 7-daleka sprowadzano. 
Drakiem odpowiedniego materjalu tlnmaczy się względ
ne 1Jbóstwo naszych kościołów. Starsze nie byly wcale
sklepiorie. naiwyżej Msklepi~1110 muiejsze pn,estnenie~ 
jak kryptę, nawy boczne i preshyterjurn Większe
przestrzenie jeszcze nieraz w X.lll wiekn zamykano 
drewnianym pułapem. Z brako podatnego mat<'irjalu 
i malej wprawy miejsr-owych 1obotuików ozdoba rzeź
biarska byln. nader skromna. 

Pierwszymi bnduwnic-zymi byli prawdopodobnie 
przybyli z zae;hodu be~1edyktyni, potem cystersi. 

W Polsce, jako kraju lesistym. musialo się ro~
wijać bu<lowoietwo drzewne, zabytków jednak z tego 
czasu niema. Ciesiołka wywarła wpływ na architektu
rę murowaną i na ornamentykę. 

Cegła pojawia się dopiero w końcu XII wiekl.11 
i w początku X.HI wieku 

Za1·ówuo kamienne, jak cegJane mury stawiano 
często w ten sposób, że JJrzestrze11 pomiędzy dwiema 
ściankami porządnie wymurnwanerni zapelnial miąższ 
z masy jakby betonowej. Na.wet w staranuie układa
nych murach używano obficie zaprawy. 
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Najuawniejsze ·nasze kościoly murowane, z powo
du niepewnych stosunków bezpieczeństwa publicznego, 
stawiane bywaly przeważnie wśród grodziszcz, na 
wzgórzach, w otoczeniu walów, murów i warowni. 
Same teź nieraz sliJżyly za twierdze, jak tego dowo
dzą pierwotne strzelnice w niższych częściach wież 
i brak drzwi do wież z zewnątrz. Wejścia do nich 
mieścily się jedynie wewnątrz kościoła Do tej kate
g-orji należą kościoły: św. A.ndrzeja w Krakowie, _św. 
Prokopa w Strzelnie, w Kościelcu 1rn Kujawach, w Za.r
nowie w Opoczyńskien1, koleg"jata w Tumie pod Łę
czycą, kośc. klasztorny w Czerwi1isku, niedawno od· 
restaurowany koś~. P. Maryi w Inowrocławiu. Spoty
ka się u nas kościoly o założeniu obronnem i z póź
niejszych epok stylowych. 

1. Mało który z zabytków rDmańskicb dochował 
się w swej pierwotnej postaci. Najstarszym zabytkiem 
z XI wiekn jest koś<.Jiól w Kruszwiey (1027). Jest 
on bazyliką trójnawową z transeptem. Kościół pier
wotnie mi al tylko · pułap. Plan kościola bogaty, posia
da bowiem pięć apsyd od wschodu, oryginalnie ugru
powanych. \Vieża jedyna nad glównem wejściem po
chodzi z XVI w. (pierwotnie byly dwie). Kościól 
Kruszwicki fundacji królewskiej Miecz~sława II, byI 
założony jako katedra I\:ujawska dla szerzenia chrżeś
cijaństw-a wśród pog-a1iskich pomorzan. 

2. Drugim zabytkiem .X.I wieku jest kościolek 
cmentarny św. ld7.iego w łtrobi w Wielko~·ołsce. Choć 
11ie byl fundacji królewskiej, należał do szeregu wo
tów z końca XI wieku, lączących się z panowaniem 
Władys!awa i narodzinami Boleslawa Krzywoustego. 

3. W ~rakowie mamy trzy kościoły zaczęte 
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i stawiiloe "'.drugiej połowie XI wiPku, a skoi\czone 
w poczqtku .XII w. Posiadają 011e pewne cechy wspól
ne:. wszystkie wykonano z wapnia z okolic krakowa 
w CJOsach drobnych. staraunie obrobionych i uklada
ll Y eh w~rs t \~'am i n i eró.w uej wy sokośti. ·B11 ll o wn icz ym 
tych. ko:sc1olow ,?Y~ moie 1~den z benedyktynów, spro
wa?zou7ch do. l ynca lub h.rakowa. Pierwszym z tych 
ko.sc1ołow byla katedra na W a we l u, była ona 
JU.z drugi~ z rzędu kościolem na tern miejscu. Poś
w1ęcouo Ją w 1142 r„ ale budowano znacznie. wcze'
niej. Późuiejsz.a przebudowa gotycka zostawiła z niej 
t!lko kryptę mies~rzącą grohy królewskie 1 nosi cechy 
XI lub po~zątku Xll w. Jest trzynawowa, o sklepie
~1ach l~rzyzowych z gurtami, kolumny monolitowe ma
Ją kap~tele dość niskiH,. na baza~11 niektórych spoty
kamy zabk1. Krypta posw1~co1ia Jest św. Leonardowi. 

. . 4. Kościól św . .Andrzeja w Krakowie, zapewne 
k~pl1.ca dolnego zamku książęcego lub przygród kn. jest 
n1ew1.elką bazyliką. trzynawową z nawą glówną pier
wotnie pulaµową. 1 emporami nad na wami bocznemi 
oraz nad zachodu1em prz~słem nawy głównej. E:ościół 
od zachodu .. ma. d w1.e wieże, wejście do kościola jest 
z boku w ~c1ame polnocnej. 

fi. Kościół św. Wojciecha w Krakowie, przebudo
;v~ny w XVIII w., ma. ty I.ko plan pierwotny i takież 
s~1any ze~nętrzne do mewrnJkiej wysokości, portal na 
pol pod z1em1ą ukryty i jed oo okno. 

, 6. Wie~c XII pozostł! wił już znaczny szereg za
b~tko_w . arch1tektor11czn ych. N aj okazalsza ze wszyst
kich ~w1ątyń stylu roma1iskiego w Polsce,· jest dawna 
kolegJata Lęezyeka, znajdująca się w Tumie pod 
Łęczycą. Poświęc0na dopiero w l 161 r., stanęia bez-
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wątpienia wczesoieJ, istniala już w 1127 ł'. Posiada 
dwie apsydy, zachodnia z emporą k::;iążęcą. Empory by
ły również nad nawami bocznerni. \\'y•rnkie wieże ma
ją u dolu ~trzelnice. Portal bardzo bogaty z r 1161 
posiada ościeże zwężające się uskokami, w których 
stoją kolumny z kalJ1telami liści<>stemi. Górne zam
knięcie stanowi pólkolisty Juk, Rnto zdobiony rze~bą 
oniamentncyjn<~ Tympanon postaciowa pfaskoL'zeźbio
ny. Kościól po p_ożarze w lJI:-~ r. nieznacznie prze
ksz ta lcono. 

7. Żarnów w Opuczyiiskiem stara Kasztelanja, 
posiadat gród obronny, którego jedyną pozostalością 
jest kościół zamko1ry, dziś par:-ifjalny, zbudowany mo-
że olwlo 1121 r. • 

8. Kościół kl11sitoruy w Ozerwi11sku ua J1azow
szu należy do wir~kszych i stosunkowo dobrze zacho· 
wanych, choć malo ozdobnych, zabytków rorn<lńskich. 
Postawiony \\' połowie .XIT wieku przez b-pa płockie
go Aleksandra dla lrnnoników lateraneńskich. Jest to 
bazylika trzynawo\ra, bez nawy poprzE:cznej, w fasa
dzie dwie wieżr na planie prostollątnym, dosyć wy
~ mukłe, posiadają w górnych piętraeh roma1iskie d1rn
dzirlne okua. Zakończenie trzech naw od wschodu 
stanowiły trzy apsydy. Kościół wybudowano z granitu 
polnego. Wnętrze w pói\niejszych czasach przerobiono. 
W kruchcie nowszej między wieżami zachował)' się 
resztki romańsldrgo portalu z kolumnami w uskokach; 
głowice kostkowe pokryte są ornamentAm roślinnym 
i postaciowym. 

9. Kościól św. l\larcina w Opatowie w Sando
mierskiem jest bazyliką pułapową, trzynawową, za-



- 16 -

sklepioną dopiero w XYI wieku, µosiada nawę po
przeczną i przy ramionach transeptu dwie apsydy. 

. 10. Do ciekawszych zabytków należała, przero-
b'.oua na g0tyck~ w_ XV w. granitowa bazylika trzy
naw~wa w JVIog1ln1e na KuJaWach, fundacji Bolesła
wa Bmialeg·o, u.ez transeptu, z jeduą apsydą od wscho
d.n, z presl>~r terJum szerszem od nawy głównej, wvsoko 
zasklep1oneJ. • 

11. Ko~cielec pod Kolem. 

12. Mniejs7,emi kościołkami jedn onawowemi, 
z apsydą od wschodu i z jedną wieżą od zachodu są 
kościoły w ł{ośeieleu pod Inowrocl:nvi em, 

13. w Lubiniu, 

14. w Gieczu , 

15 . w Kotło1\ie, 

. Hi. fragmenty roma1\szczyzny w ł{azimierzu 
b1skup1em pod Koninem (mały kościołek be.i; wieży 
miał apsydę z piaskowca). ' 

17. Płoek za Władysława Hermana i Bole:;lawa 
Krzywoustego rywalizowal z Krakowem, kwitł w nim 
przemysl art!styczny (hafriarstwo, złotnictwo). Stara 
katedra załozona prawdopodobnie za Bolesława Chro
brego spaliła .się w 1136. r. Na jej miejscu bp. Ale
ksander sta.w_1~ no'"'.ą, .ktorą poświęcono już w 1144 r. 
~ 1530 kosc10ł pall się znowu i ówczesny bp. Krzyc
ki, a potem Andrzej Noskowski z gruntu katedrę 
Plocką przekształcają. Pozostały jednak pewne ślady 
katedry romańskiej, mianowicie transept z bardzo gru-
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bemi apsydami, dolne części bagzt i frontonu. Katedra 
romańska była trzynawowa, sklepiona, z transeptem 
i zmianą podpór na sposób saski. M1ędiy wieżami 
była książęca empora. 

18. Z przelomu XII na XIII w. pochodzą dwa 
kościoły w Wielkopolsce, świadczqce o czasie zapra
wadzenia u nas cegły. Oba granitowe od dolo, zosta
ły w górnych częściach nadbudowane cegłą w duchu 
romańskim. Kościół P. Maryi w Inowroeławiu, 
większych rozmiarów, posiadal nawę prostokątną pu
łapową. zako1\.czoną JnOże apsydą. W fasadzie dwie 
potężne wieże opatrzone w dolnych częściach strzel
nfcami. Uklad ceg'iel w nadbudowie miejscami jest go
tycki. Nadbudowa nastąpiła, być może, 1v pierwszej 
połowie XIII wieku. 

J 9. Kaplica św. Prokopa w Strzelnie jest ro
tundą z kwadratową przybudową na ołtarz i rikrągłą 

wieżą od zachodu. Główna rotunda zasklepiona jest 
kopula2to ośmiu kapami, wspartemi na gurtach, pre
zbit~rjum-krzyżowe. Wieża i rotunda zostały w XV w. 
nadbudowane cegłą. Strzelnice w wieży i wysokie 
umieszczenie okien wykazują, że była to kaplica o
bronna. 

20. Kościół klasztorny Norbertanek w Strzel ... 
nie, dziś parafjalny, zbudowany wprawdzie w XII w., 
przebudowany jednak około 1216 r. Wewnątrz kościo
ła znajduje się dawny tympanon, plaskorzeźbiona ta
blica Prekcyjna z napisem i portretem Piotra donato
ra, przedstawiającego św. Annie model pierwotnej 
budowli (zapewne Piotra Wiastowica Dunina). 
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21. Kościół w Starem Mieśeie poJ Koninem -
wybudowany z piaskowca w dużych ci0sach był jeuno-
11awo1~y, bez apsydy, z wieżą frontową . (I\s. Dr. llen
ryk Brzuski - J)ziej"P budownictwa kościelnego -
W loclawek I 027). 

ARCHIKOLEGJATA ł..ĘCZYCKA 

w narodowo-królewskiej wsi Tumie. 

Na obszernyrh ptas7;czyznarh lęczycki0j ziemi. gu
bi~eej swe dzieje w pomroku wieków, st•Ji starożytny 
koś l: tól w wiosce TurniP; k1nnit;11ne swe wieże, j·tkoby 
l"<:iCf', 11·11.: iąga ku niebn i 1J1! •hiewięcin wiPków prz~'Ś
wieca ~wht11 krzyżami S\\'erni i µatrzy tak <llugo ot
worami okit·11 i strzc:lnic na te światy wkolo siebie co, 
jak pory roku, szaty cią~le zmieniaty. ·widziat on 
przeeii\gci,j;\te pod swemi rnur111111 pierwsze> hord~- ta
Ltr:lkif' 1 litewskie plądrnjąee Polskę-zastępy lupies
kich E:rzyżaków ia Lokietka, a p 1"źniej roty szwedz
kich w11j(Jwników i postaeie k~iążąt polskich i wyso
kich dostnjników kościelnych zebrnnych tu na synody;~ 
one dawno opuściły w11ętr1,e budynku - wtjzystko
JlI'ZPSZlo -· dii~ dawna arr:bikoleg"j:it11, uwe pólbiskup
stwo, jest probo~twem wiej~kiam. 

Idąc '/, Lęczycy drogą w stronę Pi:1tkn, za ogro
dem miejskim, rozeiąga się widok na obszerne, niskie· 
lqki, dawniejsze oiedost~pne bJuta i w odległości 3 ki
lometrów w kierunku wschodu, rysHjfl się na hory
zoncie wioska z kuśr.iolern. Dziś ścieżka wpośród łąk 
wiodąca, doprowadza do tej miPjscvwości, która jest. 
wsią T1nnP111. Przed wiekami szło się tu po ławach 
czyli ldadknch przez blota, a rzeka Bzura rozlewając
się bardzo, czyniła przy.stęp do Lęczycy czę~to nie
<lustępnym. 
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Najbliższy obręb kościoła Tumskiego jest niecó-. 
-wzniesiony; prawdopouobnie to cale wzniesienie bylo 
'kępą wśród jezior i blot. odsuuiętą od lasów moczara
:mi. Taka miejscow0ść stworzoną byla na grodziszce, 
bo do jej umocnienia dostatecznym był wał wokół 
biegnący. Na tym też miejscu stał pierwotny zamek, 
Q którym zd1ije się Gallus wspomina jnż pod rokiem 
1107, a pod jego zarządem stała najbliższa okolica. 
W grodzie tym znajdow:il się drewniany kościolek 
z klasztorem pod wezwaniem K. Panny. 1 iiic w tem 
-dziwnego, gdyż pierwsze naBze katedralne kościoly, 
benedy1dyńskie klasztory, a nawet kolegjaty, rnieścily 
się w obrębie zamku, wpośród jego walów, co razem 
pokazuje. że sprawa chrześcija11stwa w Polsce nie tak 
łatwo poszla jak się niejednemu z naszych dawniej
szych dziejopisarzy zdawać mogto;- tak też było i z 
archikolegjatą Jęczycką. - Stala ona długi czas w oto
czeniu wałów, w miejscu obronnem z natury. 

~azwa sama Tum w.skazuje, że świątynia miala 
większe hierarchiczne znaczenie. Wszvstkie bowiem 
stare katedralne kościoły Wielkopolski" zowią dotąd 
tumami, jak w Poznaniu, Gnieźnie, bodaj czy nie 
w Płocku i W!oclawku; diiś w miastach tych część 
przylegla katedrom nosi nazwę na Turnie. a zamiesz
kaną. byla przez księży. Byłaby więc ta nazwa przy
wiązana do ko~ciołów świeckich z korporacją prałatów 
i kanoników, a Jak tutaj, miejsce na Tumie t. j. około 
kościoła kolegjackiego lęczyckiego, dało nazwę póź
niejszej wsi. 

Wypada tutaj zaznar:z.yć 1-o, żfl wszystko cokol
wiek kronikarze nasi piszą o Łęczycy, aż do połowy 
XIII wieku, odnosi się do miejscowości dzisiejszej wsi 

.„ 
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"1'01110, a gló\vnie okolicy kościola ;w Aleksego; 2-o, 
że od roku 12ii9 do drngiej polvwy Xff wieku gród 
(zamek) jest w miejscu gdzie dziś t11k zwana góra 

zwedzka i 8-o, że oct cz11s11 dopiero I\11zimierza 
Wielkirgo· sprawy zam kowc ud 11oszą się 00 bndowli 
w mieście Lęczycy, dotąd w ruinach istniejącej. 

Fundarję tę tradycja 01lnosi du czasów Mier.zy
'Sława I-go (\lli7 r.), czasy tn tak odlegle, że poparcia 
mn1emnnia tego nie ZD<tjdnjemy w dokumeutarh pisri
nych. Polegają.c na DJng«Bzu, i~tniałoby jui tn abba
tinm (opactwo) na zamku .w r. 1127, skoro porl tą 
'llatą święci tutaj Jakób ze Zuina arcyb. Gnieźnie1\ski 
Marcina l-go na biskupa pozn111i"'kiego-zgadzaluby się 

·to z zapiskami Gallusa (kronika Gallnsa księga II. 
20 Ed. Biel). 

Bulla papiefa Innocentego II datowana z Pizy 
ll36 r. os:Jdza tu zakonników benedyktynów. którzy, 

.jak przypuszcza prof. Luszczkiewi<"Z, prowadzą tutaj 
rodzaj seminarjurn duchownego. lub są pomocniczą 
władzą w zarząd;i;ic oddalonej rzęści diecezji. 

Dzi~ifljsza więr arcbikolegjata wyszła z instytu
cji klasztornej benedykty1';skiej, a dowodzi tego 1-o. 
że obie na jednym po svbie usadowiły się miejscu; 2-0, 
że mają wspólne wezwanie N. P1ltlny;,B-o, że,kolegja
ta od klasztoru zachowała drng1 tytul S-go Aleksego, 
.zwr.ncający uwagę na klasztor, pod tern s::tmem wez
waniem w Rzymie, w którym Sw. \Vojciech zamiesz
kał u Benedyktynów. 

Poswięcenie lęczyckiego kościola niem':ll wszyst
kie roczniki mają zapisane pod rokiem 1161 lub 2 

<'.Patrz Mon. Pol. hist. Tom Il. ll1). Zjazd wszystkich 

.. 
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książąt, arcybi ·knpCJ, wszystkich prawie biskupów pol
skich i kome~óll" 11a W)Tżej wsponrniau~· akt poświęce
nia świadciy W)·mownie, ie kościół miał wyż~ze 
znaczenie hier1uchiczne, niż każdy inny kościól zam
kowy w połowie Xll wieku - i że musiał mieć swą 
kapitułę kolegjacką·:.;). Panem zamlrn jest wtedy Bv
leslaw Kędzierzawy. 

Synody: odbywały się oue w kościele dzisiej
szym Tumskim, bo w :X.Il wieku innego kościola w Łę
czycy niem:1, a następnie - takie zebrania zwykle 
w katedralnych, częściej w kolegjackich kościoli.lch 
mialy miejsce- takim byl i nasz jak widzieliśmy. Li
czą l)d!Jytych tu synodów 21 -pierw;;z~r l 180 r, a os
tatni 15-±7 . Według spisów Ks. Wt. Fdbisza na \riek 
XII przypadri.łoby synodów 2, w Xlll jest ich µięć, 
w XIV ZL1pełoie tu synodów nie było, w XV odbylo 
się do roku 14fio tylko pięć, poczern następnje znowu 
dluga przerwa bo do roku 1507 -odtąd do ostatniego 
w XVI wieku było ich osiem. Przerwa w końcu XV 
wieku d11je się latwo wytlornaczyć poiarern kościoła 
i palacu arcybiskupiego i inuemi względami, których 
znać nie możemy. 

Bąd~ co bądź, liczba synodów łęczyckich jest 
bardzo znaczną i wskazuje na. pewn~ dogodność miej
sca. Musiał więc być i gnrnch kościelny stosownie 
urządzouy na zebrania i znaleźć się dobre pomieszcze
nie dla arcybiskupa, jego dworu i dla licznego du
chowie1\stwa. A. b:;waly to nielada zjazdy! 

*) Nie znamy składu Kapituły łęczyckiej jak z póżniejszych 
czasów, także samo i Jej statutów wcześniejszych nad rok 1385; 
przy supressji (zniesieniu) kolegjatv w roku 1819 - miała 6 prała
tów i 10 kanoników. 
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W epoce panowania duchownych na Tumie, t. j. 
otl czasu postawienia obecnej archikolegjaty (r. 1120). 
znalazl się i palac arcybisl<Upi i domy kanoników, któ
re przetrwały do niedawnych czasó>v. Fulko w takim 
dworze arcybiskupim umiera J 284 r„ a Janisław arcy
biskup w r. 1341; dwór arcybiskupi pali się r. 1473, 
a od niego kościół, jak donosi Paprocki. Stał on od 
południowej strony kościoła jak dotąd pamiętają starzy. 

Wypadki jakich świadkiem był kościół 
archikolegjacki. 

Najstraszniejszym dla kościoła był napad Litwi
nów w r. J 293 we· czwartek po Zielonych Świątkach~ 
o którym szczegółowo pisze Dlugosz (łli„t. Długosza 
pod r. 1294): \\' itenes książę Litewski w tysiąc osiem-
set jezdnych wtargnął do ziemi Łęczyckiej za poro
zumieniem z Boleslawem księciem Mazowi,eckim przez 
lasy i bory we czwartek po Zielonych Swiątkach w 
tajemnicy, wpadli naprzód do kościoła kolegjackieg<> 
Łęczyckiego, kędy lud obojej płci zgromadzony na •. 
nabożeństwo wymordowali, a część w nie'holę wzięli. t· 
Prałatów, kanoników, kapłanów w lyka pobrali i na· 
c:zynia. ~07.erwali, innych mieszka11ców, którzy się byli 
schron1}1 do kościoła Łęczyckirgo i w nim się mężnie 
bronili, podpaliwszy przyległe domy kościoła, skąd f>O-
żar objąJ i kościól, podusili i spalili. (Tłum. Meche
rzyński). Padlo tych męczenników 400. Jak zachowala. 
się załoga zameczku BoJesławowskiego historja milczy, 
ale nie przemilcza go11ienia Witenesa z pod Łęczycy 
przez księcia Kazimierza łęczyckiego i tchórzostwa 
jego żołnierzy w r. 1294 - które życiem ksiażę ten 
przepłacił. ' 
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Drugi pożar kościola kolegjackiego i Jworu ar
cybiskupiego, zbudowanego pnez Jarosława Bogoryę 
w XlV w., nastąpił w roku H73 wraz z dornarui ka
noników, a bylo to w czasie. kiedy właśnie Jakób 
Sieniński z Oleśnicy arcybiskup „groblę wielkim kosz
tem i nakladem z Łęczycy przez blota do kościola 
Panny l\l ary i usypać kazał" (Paprocki Herby fJ cer
stwa Ed. Tur. str. 807). Domy kanoników i pałac mu
siały stać blisko kościola, jako zabytek ci!.tsnego miPj
sca na zameczku. skoro pożar wszczął się od tych 
zabudowuń, a ogarnąl zaraz dachy kościelne. W nie
sklepionyn~ kościele wygorzalo wszystko wewnątrz aż 
do podłogi. Splonął skarbiec i arcbi\, urn kolegjackie 
tak, że dzis w gmachu nic starsze.go nad koniec XT 
wieku niema, a wizyta Garnysza sufragana Gdańskie
go z roku 17 79, brak dokumentów starszych pożarowi 
temu przypisuje-zagiuęły też w ten sposób i statuta 
pierwotne kapituły. Wskutek spaleuia się kościoła 
i domów. ust:-ily zgromadzać się tu Synody aż do roku 
1507. Slady tego oguia widać dotąd w opalonych 
wnętrzach wież i przystawek, oraz w poutrącanych 
rzeźbach głównego vortalu. Nadto, po pożarze prze
prowadzono zmianę wewnętrznego planu kościoła 
i wprowadzono gotyckie sklepienia do naw bocznych. 
Dawne sklepienie krzyżowe i gzyms filarów zachowa
ły. się w zakrystji kanonickiej, po lewej stronie 
kosciola. 

Pałac arcybisllupi podobno odbudowanym nie 
został-domy kanoników cofnęły się od kościoła, oto
czyly go kolem poza murem cmentarza, który dotąd 
broni budynek od sąsiednich pożarów. 

Na kosztowną restaurację musialy się wkrótce 
wyezerpać fundusze kapitulne, dlatego Jan ł,aski 
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arc~·b. przeznacza wsz~·stkie kary ,;ynodalne z archi
<ljakonatu lęczyrkiego, na necz reperncji kościola, co 
i bnlla vap. Klemensa \'Il z ruku 1502 pot w ;erdził:J. 

Zapelriiał się też koś1•iół spr.i.~tfłmi nowemi, gu
bi<1c powoli i te 7.abytki, j11kie po pożarze stan•;;ly; 
burokko wprowadza1o liarrnonję obcą bt;dynkuwi, 
szczęście że się jego murów ding-o oietknięto. IJ1Jpiero 
bi:>kup Soltyk w roku 178:1 przychodzi w pomoc za
oTożonernu budynkowi, ale Jll'7.ych:idzi W epoce. \\' kt.ó
~ej restauracja gmarhu nigrly dobrze pujętq niA jr-st. 
Obniży] on mury naw bocznych i ich dachy - czr,go 
śladY zaobserwować można na wieżach. Skasowal w na
wie ·<>"]Ównej okna rumai'1sk1e i zeszpecił kościól no-

~ . . 
wemi; z;-11nnrow;1J .loże (gdziA obecnie znajdują się wi-
zerunki Ap1Jstołów), przewarzone najprawdopodobniej 
na dormitarze dla dostojników przybywaj~cych na 
Synody. Łożr on u;1 re~tauracj~, chociaż kapituła byla 
jeszcze pit~lrnie u pos<tżoną: oprócz fo11dnszów do pre
Ja-tur i kaoooji vrzy wiązanych, masa fond uszu składa
ła się jeszcze w rokn 1780 zr. czternastu wsi i soł

tystw, miała 10 wilrnrjuszów i 11 mansjonarzy miesz
kających obok kościufa, którym prźewodotczył dziekan. 
Przy k•!legjacie była piekarnia, łaźuia, mlyo, cegiel
uia, szkoła ze swym rektorem i:,;tniejąc;:i. od roku 1458, 
mieszkanie notarjusza i penitencj;irza, oraz 10 domów 
kanonickich parterowych z ogródkami. 

Za rządów pruskich dobra archikolegjaty zabra
no 11a skarb, płacąc procenta duchowier\stwu. Papież 
Pius VII, bullą z roku 1818, zezwolił na supremacjQ 
kolPgjaty; nastąpila ona dnia 1\1 czerwca 1819 r. po 
zjechaniu komisji, która znalazła tn jeszcze osiem ka
nonji i 3 wikarych; wymierali oni, a grunta i domy 
ich przechodziły powoli na wlasność nowonabywcy wsi 

t • 
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Tumu, Ostatni z prałatów archikolegjaty Jęczyckiej 
Łuka'z ;\J arszewski zmarł 1839 r. 

Skarhiec kościelny przy supresji był jeszcze bo
gaty; kosztuwne przybory ruzdano sąsiednim koś·~io
łom; do rlziś dnia zachown.ie się piękna gotycka mon
strancja i slawny relikwiarz lęczycln w kościde far
nym w Łęczycy. Smutniejs1,a rzecz z archiwum i bi
bljoteką kolegjacką. Opis archiwum z roku J765 mó
wi jeszcze o 37 dyplomatach od roku 1346, o aktach 
kapitulnych od roku 1403, o wizycie Jana de Lasco, o 
księdze „Fabrica ecclesiae", o statutach z roku 1375, 
musiały one doczekać się supresji. ale gdzie się roz
proszyły, gdzie się ukrywają niewiadoma. 

Kościół archikolegjacki jest dziś kościołem wiej
skim. koszto\\ni.\ pamiątką dla rnalPj parafji (1761 dusz 
liczącej), - na co skladaly się dochody kolegjatów, 
musi teraz dźwigać na barkach swych proboszcz. 

II. 
Ardlikolegjata Tumska jest przepięknym za

bytkiem architektury romańskiej u nas. Zbudowana 
2 granitu polnego łupanego w sztuki prostokątne u li
ca, druboego rpzmiaru. w szychtach mniejwięcej re
gularnych. Sarożniki wież, obramowania przezroczy, 
strzelnic 1 drzwi zrol:ioue z krzemienistego piaskowca, 
posiadającego t\Vardość dobrego marmuru, o ziarnid 
nadzwyczaj delikatnem. W blokach obrobionych gład
ko trafiają się pewne dołki płytkie. Jedno takie głę
bokie wygniecenie n1zem z wyżłobieniem w ciosie wę
glu wieży północnej lud przypisuje pazurom szatana 
w historji Boruty. 
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Nadzwyczajnego uroku nada.ią kośriolowi wieże
groźne i zamczyste od podstaw. Wysunięte poprzed 
ściany boczne i frontowP - miały na celu służyć za 
strażnice, oraz dla -obrony frontu i boków. Wzgląd ten 
tlumaczą nam strzelnice umieszczone na wvsokości 
trzech pięter. a zastosowane do ówcr.:esnego "rodzaju 
broni (łuków). 

Ostatnie piętro wież pochodzi z XVIII wieku„ 
kiedy to kościół restaurowan.y by1 kosztem biskupa 
Soltyka. 

W wieży pólnocnej na 4 liiętrze spoczywa dziś 
bezużytecznie werk zegaru sprawionego przez wyżej 
wspomnianego biskupa. 

Na tejże samej wieży, na jerlnym z ciosów wę
glowych (wysokość 2 strzelnic11) jest wykuta wypuklo~ 
leżąca drobna postać szatana ('?). Wedlng zaś miejsco
wej tradycji z miejsca tego przy budowie archikolegja
ty mial spaść majster wstawiający narożnikowy ka
mień, przez który zos~al zabity, dlatego, na pamiątkę„ 
postać jego umieszczono na tymże kamieni u. 

Pomiędzy wieżami rozsiadła się empora półko
lista, która niezwykleg0 wyrazu dodaje frontowi koś
cioła. , Dawniej znajdowała się w niej loża dla ksia,żąt 
mieszkająqch w zamku i dygnitarzy świeckich (gdzie 
obeenie chór), dolna zaś jej część mieściła dworzan 
i służbę, a oddzieloną była od kościoła żelazną kratą 
(dziś przemurowana ściana..). W ostatnich czasach słu
żyla do zP,brań kapituly, stąd nosi nazwę kapitularza. 

W końcu naw bocznych umieszczone są baszty. 
Mialy one za zadaIJie bronić ścian bocznych kościob 
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i jego t!lne zako~czenie. Do baszt zaliczamy również 
przyb.udowkę, ktora znajduje się po lewej stronie 
wielkiego . oltarza; . w k~ńcu zeszłego wieku s!użyla na 
skład ks1<1g arch1kolegJaty. Posiada strzelnicę· ale 
c~ekawy 1est otwór pomżej niej umieszczony, zag~dko
\\ Y dla nas - podobnego żaden zabytek romański w 
Polsce rne posiada. 

, .Naze1Vnątrz tej przybudówki, na narożniku, wi
<lac c1ęc1a od szabel po ich poświęceniu w kościele 
przed wyprawą wojenuą. 

Główne wejście zawsze było to, którem 
i obecn.ie. wd1odzimy .t. j. od strony północnej. Ślady 
koło wrnz. wskazują, ze 1 tam były wejścia, ale miały 
-One rac.ze_J charakter furtek, służących dla wygody 
-duchow1enstwa. 

Kruchta ochrania portal od dzialań powietrza. 
Wystttw.1ona w r .. 15ti9, co wskazuje napis umieszczo
ny .na JeJ szczycie: „T. S. P. L. Hoc opus portice 
test1tudin1s olim R. D. Trojani de 81esin Praepositi 
Lascens1s Ecclesiae expens1s extructum 1569". (Ta 
kruchta dla ochrouy portalu wystawiona niegdyś kosz
tem W-nego Trojana ze Slesina proboszcza kościola 
Łaskiego). 

Portal, jest najprzedniejszym pomnikiem teO'o 
rodza~u .w .Polsce ~II wieku. Kipi on wielkim zap~
sem zyci~, 1 _ motywow estetycznych sztuki roma1iskiej. 
o.z~oboosc Jego pole1p na wprowadzeniu jeszcze dru
giej pary kol.umn, ktore pokrywa abakus przec.hodzący 
w gz~~s poz10my zamykający. otwór. Na gzymsie tym 
rozposc1era się bogata archnvolta i ustawiony jest 



- 30 -

rzeźbiony t5mpano11. W tympn11unie sirdzi N". P. trzy
mająca Dzircię Jezus leżące :1a .jej lrn!anach .. Po obu 
jej stronach stojf!: dwaJ 11111olow1<', kazdy z. 1:1ch pod
piera Dziecię Jezus jedną ręk14, w drngl<-'.J trz:;'m11 
krzyż. Para kol11111n skrnjny.ch. podobni,e .jak ost~tnie 
członki archiwolty, występu.Ją o~! l~ca sc1an ko~c1o~a 
i dają podstawę pod rze::l,by bP~tJar'JI.. ~rzedlu7._a.i:~ :-:1ę 
one w górę niezroznmialymi re,;1,tka1111 J<-11: 1eg-os rron
tonn portaln, które czns zn1szczyl. :\Je głowni\ ozdobą 
porinlu jrst j"rgo bogata roślinna i f1gural11a orname~
taeja. Ubolewać tylko trzeba. że przez cięste h1elen1e 
zagubilit się cz5stoś6 linji. f' 

Port,i! rirt:hikolegjaty naszej jest najpiękniejszy 
i uajwspanialSI\~' z dotąd l\11"1nyd1 11a l\iernia1·h Po!
skirh z11b1 tkóll' rom:11iskicl1. Or11;1nH0 11t1:tcj~ swych lrnp1-
teli wiąże. na;; je~zt:ze zp szt.11ką k\;isyczm). rzPźliamt 
zwieriąt wprow11dza w ~wint beo::tjarji. piękności<l or
name11tarji Hrchill'ulty i ogólnym artystycznym nastro
jem nociesza i czyni dumnymi ze, str11111 ~aSZPJ kul,tu
ry Xll wiPk11, Jako parniatka kosc1Plna JPS~ 111~zrow-
11anvrn, bo podwoje te prz1-p11szt:znly dosto1111kow ar
chik.oleµ;ja.ty i ca!Pgo kości ob polskiPg-o. g-romallzących 
się tu na synody przez Xll, XIJI, ?C\1

. i XVI w1ek1; 
C7.VŻ nie dość tytnlów, 11hy tę rel1kw1ę u,:;za11owac 

j·~kn aj stara n n iPJ od no wić ·? 

Wnętrze ko8cioła rozpada się na 3 11awy, 
ciąo-nące się n i em al° bez przerwy, przez ca tą dl ugość 
k0Śc1oła (64 lokcir.J, a rozdzielone między sobą ;irka
dami, wyrast::ijącemi z czworokątnych. filarów. ~ir w 
ornamentyce naw, ale w masie murow ustosonko~a
nyrh rytmicznie. spnczywa. piękno oaszt'!g~ pomnika, 
:który prawrlopodobnit: w pierwotnym stanie pyszn1l 
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się oi.1 poi id1romji wzur7.ystej. l'l1ot:iaż dzisi;1j niema 
ślauów tf'go bogactwa artystyrr.nego, to inne zjawiska 
zdC1ją się uzasadniać to mniemanie. \\'eź111y tę piękną 
grę Jinji. profilów przezrot:zy i płaszczp:i. j1.1ką~ksz-
11ie pochlubić się może część kap!ilriska. Widzimy tu 
istotni e ija11'iska piękna leżące 1v propnrt·jaeh i ornu
ment; lf· jaeh, zawi~lyL:l! bezpośrrd11i11 od praw i wzglę
dów konstrukqjoych, które tu świadczą wymownie 
o 111011nme11t;i\uym traktuw1.1niu dzieJa i poważnym po
f!:lądzie artysty-bndoll'niczego na sztnkę. 

Grobowce. Do najstarszych pomników grobo-· 
wych należy kamieil wmurowany w zewnętrzuą ścianę 
kruchty Granit ten obrobiouy w ful'll1ę prustok~tuą. 
przed:<tawin w plaskorzeźbie postać ry1_; erza w .sok.ni 
jJCJ kolana. z rękami 1rąskiemi, :::krzyżowiluemi rn1 przo
dzie. Ulowa odkryta z obcięterni pod li11ję 11·losami, o 
plci poll'ątpiewac 11ie kużą . Xogi i golenie prz~dsta
wiajq ~ię ubcislo. jakby pokryte siatką żelazną. Rycerz 
stoi 11a szematl'crnie zaznaczonrm drzewie (jako dobry 
owoc jrgo). któr0go pieli wy rnst1l z obramowania; u 
góry aniol dopdni« ozdób grobowca. 

Dlngo on musial IPżeć w posadzce kościola, bo 
i plaskość rzeźby sto.sowana jest do podłogi i długie 
po oim chodzenie niemalo przyczynić się mogło do 
starcia wypukLjszej niegdyś powierzchni. Ptaskorze~ba 
ta, zgruba na granieie wykonana, jest niezem innem, 
jak nagrubkiem pobożnego człowieka, co11ajmuiej z 
XII wieku. Jakkolwiek trnd no zg·odzić się na to, co 
tradycja miejscowa µod:ije, jukoby rzeźba ta kryć mia
ła uieguyś zwłoki Piotra Wh>ta zwanego Duninem. 
11iewątpliwie jednak płaskorzeźba ta rntleży do czasów 
doninowskich, ze względu na robot~, materjal i ubiór 
rycerza. 
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Na posadzce w nawie głównej jest kamienny gro
bowiec,*) przedstawiający w wypuklej pizez chodze
nie startej, płaskorzeźbie, kanonika w rokierie, z bi
retem na głowie i kielichem w ręku, wokoło gotyckim 
charakterem napis po łacinie: Grzeszącrgo 0odziennie 
j nie żałującego za grzechy, bojaźń śmierci trwoży 
mnie, ponieważ z piekła niema wybawienia. Zmiłuj 
się nadenrną Boże i zbaw mnie. Grobowiec Leonarda 
z Oleśnicy -kanonika lęczycl\:.ieg·o. 

1'-la rogach tej tablicy, znajdują się wykute godla 
4-ch ewangelistów; symbol św. Jana-orzeł, oraz kie
lich trzymany przez kanonika, utrącone, jak niesie po
danie dlatego, że przeszkadzały w chodzeniu. ~az

wisko spoczywającego tu kanonika spotykamJ r:a do
kumentach 1513-1517 r. (Napis zupełnie zatarty). 

W grobowcu, znajdującym się między stallami, 
w roku 1562 (jak utrzymuje X. Buli1i.ski w swej Hist. 
Kośc. Pol. II 150 w przyp) zost~ł pochowany Jan 
Przerembski arcyb. gnieźnie11ski. Zadnego śladu na
pisu nie widać; tntaj te7. spoczywają zwłoki ostatnie
go prałata archikolegjaty Lęczyckiej Łukasza Marszew
skiego ("j· 1839 r.), przywiezionego tu po śmierci z To
poli wołami, gdzie :Jyl proboszczem. W grobowcu 
prócz resztek tr11mien i szczątek kości uic się nie 
znajduje. 

W nawie głównej na posadzce znajduje się rów
nież grobowiec funda.tora kruchty z napisem: Pod tym 

· głazem spoczywają zwłoki Wrnleb. Pana Trojana ze 
Slesina doktora dekretaliów infulata kolegjaty łaskiej, 

•) Grobowce wyglądają Jak piwniczki metr głębokie, nie ma· 
Jące ze sobą połączenia. 

Wnętrze archikolegjaty. (Oawnu loża ksi~ręca-vhtcnio chor) 
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proboszrza, pierwszego lrnnonika i _officj;.ła lecz_Yckil'
go, Jziekana lrnliskiego . Módlcie się za 11wgo: zyl lat 
n, 11111. 15;)8 r. (~apis po l<tc1111P zupełnie zatarty). 

\Y tejże nawiP je1't grobowit-r . z herbem \Yie
uiawa, a 11a nim 11apis µo lacin1e: { r_. .'._ndrr,PJ B?t;,
kowski r, Horzków. rlziedzie p11ło1\y Wital1.szew1c 1r1ęk
szycb , niewzrus1,u11ej wial"y, skrornnos.;i_, n<~.igurliwszy 
uprawia cz życia niewinnosei, n<1jc1erpl1w1eJ znoszący 
krzywdy dla Chrystusa, b<irdzo laslc~wy dla b1ednyd1 , 
uami ę tający na śmien:. za. życia 1111PJSCe to na spuezy
iwk sobie obrnl. Fu11dator :?OO 'l,lj1. rocznego czynszu , 
wifl:znemi ('za,;y odprawiać sit~ nwjących mszy,_ każ~t'
o·ci dnia Pa1\skipo-o przPd oltarr.em Bl. ~I. P. I dwuch 
n ~ ·1 l , Jo roku anniwnsarzy z wikal"jusz11mi kapitu y w. (08-

cie!P- tym posta11ow1l i rozporr-:~dzil. Roku Zbaw1en1 a 
1558 iyl lat ... zm. roku P;11isk. d11:··· m-ca .... Pomnik 
ten wiJucinie 'A zniesiony za życia Boczkowskiego. 
stąd daty jego śmierci nie posiada. 

Przy wajściu do kapitularz~ z'najd~je, się gro?o
wiec z gotyckim napisem: Powazny mąz .Bel1ks Cz1e
sielski lnino11ik łGcr-ycki, spoczywa w Cllrystus1e. 

Xa zewnątrz kościola, w murze oJ _tylu presby
tei'jnrn ztwjdnje sie nagrohe_k w kształcie ,ołtarzyk~.' 
z figurą mannurową ukrzyzo1.1 an ego _CJ:try~tusa. Xa 
plycie naµis: O dro~i (człecze)_ oglą~aJący ten grobo
wiec·, powiedz zaraz: Zm1luJ się Boze n~d du_szą_ A~1-
d1·zeja-Starza l\liniszPwskiego, kap_lan t~Jen_1111c c1eb1e 
usiJn ie prosi, który w '~ielkm~ dm u Pansk1rn, zmart
wychwstania ciała s:-voJe!So sm1er_teloe~o z duchem 
nieśmiertelnym spodz1ewaJ~? s1~! z~gnaJąc _ktopotl11ve 
życie ziemskie, oby szczęsl1wosc wiecz?ą. Jako spr~
wiedliwi osiągnął. Pod krzyżem zbaw1e111a ten soh1e 
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grobowiec ll"ysta w1l roku tegoż Pai'1skiego J 803 . 

Xa pierwszym filarzp po prawej stronie, ezaniy 
marmuro·,l'y nagrołw? :'11arcina l\uczor0wsk1ego herbu 
RogaltJ. kanonika lęc;:yckiego i prubosz('za kroś1r1c
kiego zm. !fi maj a I G~5 r. 

i\fa drugim filarze po tejże stronic widr.imy mar
mur1nry również nugrobek i plaskorze~bę :'llutPusr.a 
Warg111n;kiego, archidiakona łęczy0kiego i k11jaw;:kie
go. boonikn pozoa1iskiego. \\"ystawil go sobie za ży
eia. Zmarl 5 kwietnia l559 r. 

Na µi<~rwsz>m filarze z lewej strony-n<1grobek 
l\Jar1·ina z Sieeiechow<t ~trykuwskiego, nauczyciela w 
zkole kolegjackicj, potem bnooika 1ęczyckiego. 

Zmarl w r. 1650 

Pod chórem, na scianie t. zw. kapitnlnrza, na 
czarnej marmurowej tablicy jest ue1pis l!O łacinie: Ka
jetanowi Soltykowi, b-powi krakowsr-iemu, ponieważ 
st:iłą miłością powoJow;toy. ten ko1'ciól, który niegdyś 

l ja.ko prałat scholastyk zdobif, temuż 30.000 złp. prze
kazał i naprawił wieże i dachy, (przeto) AnJrzej Rep
towski, tPg-oż kościoła proboszcz, powulauy przez wyż 
wspomnianego b·pa dla rozciągnięcia opieki nad tem 
wszystkiem co oo Ździałał, w swoim i ralego grona 
prałatów i kanoników imieniu, roku 1185 tę pamiątkę 
wystawił. 

Na chórze, dawnej loży królewskiej, zawieszone 
są portrety prałatów i kanoników. których prochy 
spoczywają w archikolegjacie. 

Kaplice. Kaplica M. B. Łaskawej. zwana ka
plicą Najśw. Sakramentu. 



Ołtarz nbogi, 1wleży do nsobliwo~c1 z tr>j racji, 
że w roku l 75G :r.ostal w~·ko1111ny ręką ślepego, ale 
plJd wzg·l~dem sztuki 11;1 żadną uwaµ;ą 11iP z;isłu
r;ujP. W nltarzu-µięlrny obraz M. B. dobrego pędzla; 
w wiPlk1rj czci jest u parHfjan Tumskich. 

Tablica miedziana znnjdująca się tn. opiewa ~a
sług-i kanonika. KaszowskiPt!:O, ltrrbn Janina, dziekana 
i .'.\fikolnja Gozdziewskieg·o lrnn. archik. łęcz„ jako do
hrodzirjów tej kaplicy. 

l\aplic:i. P . .Jezusa zwana kaplicą Św. Krzyża. 

Xa szczególniejszt} uwagt;; zasługuje tn przepięk
uv ulJrnz cuduwnrgo P. Jpzusa na krzyżu, n czem na.i-
10'piej świadczą wofa tu umieszczone w podzięcr. 

Zn;1,jdo\\·ala się tu onn·iś t.ublica, której obecni(• 
ui0 rnaiazlem, a na ni0,i bvl n::ipis po łacinie: „Naj
znc11iejszy i na,iczci~odu1ejszy Piotr Antun1 R.ogożew
.ski, kano11ik nnj,starszy (wiekiem), ojcięc krqJituly ar
chikol. lęczyck, probo~zcz . ..;trykowski, niniejs1,ej ka
J>lir) św. Krzyża o'dnowiciel, oltarza i nabożeitstw się 
tu odbnvających fundator, w wfeku lat 87 zmarł 6 
sierpni~ 1 S02 r. pochowan>· w grobie tejże kaplil'y 
przez się zbudowanej". Przy przeglądaniu grobowców· 
w Jipcn HJ29 r. cialo znaleziono niezepsute. 

Obie kaplice odrestaurowane zostaly około roku 
I7!J5, o czem świadczą daty umieszczone na ręcznie 
wykonanych żelaznych kratach. 

Do niezmiernie ciekawych zabytków ouległej 
przeszłości należą : 

l. Napis nad wejściem do zakry,stji, dawnej wi
karjuszowskie.i, bujnym gockim charakterem : „Jezus 
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Christus :.'llaria", vomzeJ rok 1487, prnwdopodobnie
data restauracji kościoła. Na odrzwia użYto kamieni 
starych, na których pozostały bogate deseninwania ro
roma1iski c, jest to więc ułomek czego~ w i ęks·wg·o, co 
p~zPpadlo be.zpowrotnie. Odrzwia w~·lrnnane są ~ wap
nrn 1 zwracaJą uaczną uwagę znawr,ów sztuk1. 

2. Stalle dzisiejsze. na których. wyryty jest rok 
1562, rnaj<\<'C pewJ1e ozdoby do oparcia rąk jakby za
c~erp~11ęte z .tradycji romańskiej. byly prawctopodob
rne p1erwoti11e w stylu gotyciom. o czem świadczv 
8cia11a ]Jl'zy zakrystji. ~o ·wsze czasy niesmacznie po·
psuly całość. 

0. Resztki daw n yeh stal!.' Profesor ł,uszczkiewic;;. 
w ten sposób je opisuje: N1P lubię przeceniania za
b) tkó\r stolarstwa średniowiecznego, ale jeżeli tak 
p~dnosz.ono stalle kate?~Y. tarnowskiej, i1ieclrnj wolno. 
1111 tutaJ h~dz1c podniPsc 1 zasługę tych reszt w ko
leg;jackim kości1ilc. Są to zaplecki i siedzenia na trzy 
osoby z piękn<l plaskorzeźbioną ornamentacją arkado
Wfi w ~tylu XV. wieku i konsekwentnie przcprowa-. 
tlzo11ern1 opnrc1;1m1 ~ąk. To nie kombinacje ślepych 
a;·kad.owan ~t?larsk1ch, alP ]Jomysł architektoniczny. 
?\a meszrzęscrn zostaln. tylko cząstka całości. 

4 Konfesjonal ciekawy formą i osobliwy zaby
tek, zeszprcony pomalowaniem - ma herby Sulima 
Róża i Poraj. ' 

. . 5. Chr~cielnic~ w kształcie kiPlicha wykuta z ka
mienia dosyc zdobo1e. Fundował ją prawdopodobnie 
ks. Maciej Wargawski U 1559), gdyż posiada te sa
me herby ro i jeg0 grobowiec (Sulima- Oao1\czyk-
Rola - .Ja$trzęhirc. t:> 
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Najciekawszą ·jeilnak jest przykrywa cllrzcielni
cy. !Ila formę stożkowatą, wykuta z miedzi. 

To co ją czyni zagadkową, są napisy i ozdoby 
pancerowaue z wnętrza, a które tworzą ostre grzbic· 
ty od zewnątrz. Korpus jej jest podzielony na cztery 
pfJla, i których każde ma. na środku podkowiaste łu
ki, rogami zwrócone w górę. W 8roLllrn każdPj pod
kowy wygnieciono to zwierzątko czworonożne, to 
gwiazdę, strzalę. krzyż lub rozetkę. poniżej biegn18 
v:ukolo napis dotąd przez żadnego uczonego nie od
czy tan)' . 

Przypuszczają. że pokrywata kiedyś w1ezę lub 
basztę pogańską - byłaby więc starszą od kościoła. 

6. Żadną miarą nie można pominąć wsporników 
prze~licznych w nawach bocznych. 

7. Za wielkim ołtarzem. w ogrójcu. u podstawy 
apsydy od zewnątrz, gdzie jPst grób Ks. Kan. Mini
szewskiego, na ołtarzu pod Krzyżem·, znajduje się 
umieszczony k:ipitel roma1iski kostkowy - napew!lO 
jego miejsce nie tutaj było. 

Archikolegjata nasz~ bezapelacyjnie jest jedną 
z· pierwszych bazylik stylu romańskiego aa r.iemiach 
Polskich. Powstanie jej, jak żadnego prawie dawnego 
kościoła, udowodnione ściśle doku:nentarni historyczne
mi. Najważniejszą zaś rzeczą jest tu, że nie uległa 
zniekształceniu, tylko prawie że w pierwotnej swej 
szacie króluje n::i.d ziemią łęczycką. Obecny stan tej 
prastarej świątyni opłakany · - wieże pękają i grożą 
zawaleniem, dachy zupelnie zniszczoBe. nie w!'pomi
nając znpelnie o wnętrzu, ws·r,ystko woła natychmias
SO\,ej solirloej naprawy. 
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W ma.: u. 1 n2!::l. r. zawiązał się Komitet powiatowy 
remontu arth1kolegJaty Tumskiej - ~ądz~, że dopnie 
s1Yego ~eln,. a n:1zwisko J. W. P. Starosty Jlenryka 
Ostaszewskiego, jako inicjatora i główneg;o spiritus 
11HJ1ens komitetu, zlotern1 zgloskami zapisa11e zosbnie 
na. karta.eh llistorji I,ośrioJ:i ~w. Aleksego, dawnej ar~ 
ch1kolrg.iaty, w narudowo-krolA\\'Skirj wsi 'l'umie. 

Zebrałem mutatis mutandis z: 

1. Kościoł kolegjacki łęczycki skreślił Wł. Łuszczkiewicz„ 

2. Monografja Łęczycy - M. B. Witanowski. 



Djabeł Boruta.*) 

Boruta, jest to naz1rn sławnego djabla. co dotąd 
.siedzi pod gruzami l~czyckiego zamku. Żyje dlugo. bo 
już niemal 4 wieki przeżył; teraz przecie mnsial się 
"Lestarzeć, gdyż wielce się ustatkował i mało o sobie 

daje wiadomości. Imię to bylo glośuem szeroko i dlu

go, a niejeden Piskorz szlachecki, chcąc dogryźć są

siadowi, przeklinał: żeby go Boruta zdusił, albo leb 
ukręcil, a djabel ehętny złorzeczeniu, dopełniaJ uie
raz życzenia. W pobliżu zamku lęczyckiego mieszlrnl 

szlachcic niewiadomego nazwiska i herbu, rosly i sil

ny. Nikt z nim nie mógl się mierzyć na szable, bo za 
pierwszem zlożeniem, przeciwnikowi s.ilnym zamachem 
wytrącał oręż z ręki. Jak się raz plecami o zręb do
mu op:irł, cale sąsiedztwo nie dało mu rady. Stąd 

szlachcic dostał przyd·omek Boruty, bo mówiono pow

szechnie, że musial mu djabeł Boruta pomagać, kiedy 
wszyscy nie podołali jego sile i mocy, a że nosil siwą 

kapotę, dla różnicy od prawdziwego djabla, dostał 

przydomek siwy; - tak więc zwał się i::Hw'y-Boruta. 

•) Klechdy, starożytne podania i powieści ludowe zel:lrał 

1<. Wł. Wójcicki. Warszawa 1876 - wyjęte z monografji Łęczycy 
M. R. Witanowskiego. 
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Od onej chwili nikt go nie zaczPpiał, każdy omijal luh.. 
ustępował z drogi, rrnwet w gospodzie pijana szlachta, 
kiedy pol'wała się do broni, na sam glos Siwego -

Boruty, wychodziła .do sieni, albo na podwórze i tam 
karbowała sobie dymiące łysiny. To uszanowauie. a 
raczej bojaź!l s4siadów. co znali moc żylastej prawi-. 

cy, wbiły go w dumę. Uniesiony nią nieraz w zuchwa
lej przechwałce odgrażat si~, że jak złapie prawdzi
wego Borutę. to mu karku nakręci, a skarby których 

pilna.ie zabierze. Uważano także, że wtedy slyszeć się 

dawal w piecu lub z;i. piecem śmiech szyderski Siwy-. 
Boruta. kiedy pil - a pil nielada, bo najtężsi bracia. 
piskorze ·:'·) nie mogli go przepić, zawsze piel'wszą 

szklankę wypijał za zdrowie djabla Boruty, a slysza
no odgłos zawsze gruby, przeciągły: dziękuje! Siwy
Boruta miał dużo pieniędzy, ale wkrótce w hulance. 

roztrwonił; postanowił przeto dostać się do skarbów 

·i wziąść z parę mieszków złota od swego milego pana 
brata, jak nazywał djabła Borutę, O samej północy, . 

zapaliwszy latarnię, zuchwary szlachcic, ufając swojej _ 

sile i szabli, poszedł do lochów. Wyostrzoną szablicę 

trzymał wydobytą z pochew pod pachą, a latarnią roz
świecał ciemnotę dookola panującą. ZP. dwie godziny 
chodził po zakrętach, nareszcie wybiwszy drzwi jedne,_ 

ukryte w murze, ujrzał skarby. a w kącie, na bryle. 
złota siedział sam boru ta w postaci sowy, z iskrzące

mi ocr.yma. Zbladł i zadrżał na. ten widok zuchwalf,' 

•) Nazwa szydercza szlachty łęczyckiej. 
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-szlachcic; spocił się potężnie ze strachu: po chwili 
przyszedłszy do siebir, wyrzekł z cicha z ukłonem 
j pokorą: więlce miłościwemu panu brntu kłaniam się 
uniżE>nie ! Sowa kiwnęła głową, ·co rozweseliło nieco 
Siwego-Borutę. liklo11iwszy się raz j0szcze, zaczął 

wypelniać siwej kapoty kieszenie i mieszki, które 
przyniósl, zlotem i srebrem. Tak je obładował, że za
ledwie móg1 się obrócić. Już świtać zaczynało, a 
szJ ach ci c n ie p rzgsta wal garściami ściąg<1Ć zlota; w 
o<;tatku nie mając gdiie włożyć, począł w gębę sypać, 

:a że miał niemałą, nasypnl dość i zMwu ukloniw
-szy się stróżowi, w:rszedl z lochu. Zaledwie stanął na 
progu, kiedy drzwi się same zatrzasnęły i ucięly mu 
{lalą piętę. l{ulejąc, a krwią znacząc ślady kroków 
swoich przeładowany skarbami. dobywając ostatki silr, 
tak dawniej glośnej, ledwo doszedl do domostwa. 
Upuścił na podłogę zloto i srebro, wyplul z napchanej 
gęLy, a sam padl wysilony i slaby. Odtąd miał dużo 

pieniędzy, ale silę stra~il i zd1·owie. Przestękał całe 

życie i gdy w kłótni o miedzę wyzwał sąsiada, ten, 
którego dawniej jednym palcem obalal ::iiwy-Boruta, 
11okonal bogacza i zabil. Domostwo jego pustkami 
zostalo, nikt zamieszkać nie chciał, bo sam djabeł 

Boruta często przesiadywał w starej wierzbie, co na 
podwórzu rosla; odwiedzał izbę . i alkierz, pozostałe 

-slrnrby przenosząc napowrót do zamku h:czyck.iego. 
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w ciPmnym lochu łęczyckiego za111ku, l~rzy roz· 
palonej drzazdze smolnej, siedział ~zlachr,ic i pił z b~cz~ 
ki. i\lial na sf)bie karmazynowy żupan, pas zlotoJ1ty,.. 
na rzemvku szabla, czapka rogatywka z siwym baran
Jdem nie. przylegala mu n::>leżycie, jakby toś jej za
wadza]~; jakoż kietly <;hr·iał się poskrobać po glowie, 
ujrz;iłeś przy ręku pii::ć ogromnych pazurów, a za. 
uchyleniem c;,~apki, małe czarne rogi. Byl to sławny 

djabel pan Boruta, co pilnował skarbów zamkowych ,,. 
pozostałych od udzirluych jeszcze książąt mazowiec
kich. Twarz miał wielką rumianą, wąs potężny, ob
wisły, spada! mu wraz z brodą na piersi; wzwstu 
wielkiego, szeroki w plecach, oczu i~krzących. za ... 
chmnrzonv siedział na próżnym antale po małmazji.:"). 

ale kiedy• mial się uśmieehnąć, wtl'ldy wąsy podkrę
cał w górę i aż za duże uszy sterczące zakladal. -
Już dosyć wysiedziałem się w tym lochu ciemnym 
i wilgotnym, niema i co pić dalej, ostatni<! beczkę wę
grzyna za chwilę dopiję! tak mówił do siebie Boruta. 
-.Myślę, że nikt si~ nie pow1:1ży zajrzeć do tych skar·
bów, a tu jakoś tęskno i nuduo. Sto lat tak siedzieć; 

na jednem miejsca. a na jednem miejscu i kami eń. 
mchem obrasta; zawsze ciemno, chl:Jdno, ponuro, a tam 
na świecie slonko świeci, ptaki i ludzie wesoro śpie

wają, kapele brzmią, ucztują radzi. Trudno wytrz y-

*) Wino mocne węgierskie. 



"łnać dłużej: hulaj dusza bez kontusza! Zamknę loch 
i przejdę się po świecie: trzeba jeno ubioru niei;o 
po1mnvić. ab~ dobrze µrzyjęto gośria. U szlachcica 
Kaliny o milę od zamku łęt.:zyckiego brzmi kapela, 
wyda.ie córkę 11ajstarsz4 za mąż. Órna krewnla1\Ó\\' 
napelnila całe domostwo, beczki z miodem, piwem 
i wódką stctly w sieni, dziedzic ce.dej pól wioski do
był woru z zapleśnialemi talarami, nie żalując wydat
ków na tak wielką dla siebie uroczystość. Już było 

po ślubie i po oczepinach, zaczęł~ kapela brzmieć 

chmiela·:,'), kiedy we drzwiach ukazał się nowy go~ć 
niespodziewany. Ubrany był w karmazynowy żupan, 
pas złotolity, czapka na głowie rog-at} wka z siwym 
barankiem, na rzemyku szabla, rękawice czarne, buty 
z wywijaną cholewą i ogromnemi ostrogami. Jak sta
nął we drzwiach. cale zawalił, kiw.nąl głową nie zdej
mują(' czapki i S?;edł dalej i ua ławie usiadl. Kape1a 
grać przestała, pieś1'1 chmielowa ochotnikom na ustach 
skonała, niewiasty przerażoue tuliły się do kąta. 

Gospodarz ujrzał na wszystkich twarzat.:h llOmie
szanie, zbliżył się do nieznajomego i rzekł: Panie bra
cie, zawsze możesz jeść chleb u mnie z solą, byle z 
tlobrą wolą, ale na teraz nie prosilem waszeci, więc 

proszę! i wskazał na drzwi. Nieznajomy pokręcił glo-
1 

wą na znak, że nie wyjdzie i wybąknął od niechcenia 
. „ pić". Pan Kalina kazał podać gąsior z miodem i cza· 
rę. ale nieznajomy czarę rzucił na ziemię, przytknąt 

•) Pieśni weselne mazowieckie i sandomierskie. 
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gąslor 1 wypll do kropli. Szlarhta ł~1 · zFk<1 kh1szcze 
Z radOŚl"J, \HJlająr: to nasz brat; nasz U;at! ~irznajO
my uśmie1·hnął się we·uło, pulm;:rił \\'CISY do góry i <tŻ 
za uszy zalożył, a beczkę miodu 11· idzą1·, p<1r.w11l, 110-

1Stawll ją na stolę. czop wyrznc\l. rozdz1awiJ pa,.;zr:zę 

Jykająt.: strumień napojn z S'.t'.umem tryskaj<~l'y, ma
lyrn otworem. \\"sz-ysl'y z podziwieniem oturz~li 1 1 i~
znajom0gu wie1ir:em. niewiasty i panny postawaly na 

stole i ławka<'h patrzą1· na pijaka; 11iez11ajo111,r l) kul 

saµ1ąr tylko nosem; wkrótre uuiósl b1,u.kę, potem 
<lobrze pr;,eehyJil, aż w ko1\ru 11iema mi udu. 1rsz1 stko 
wytrąbił graeku '. \\"tedy polową 11'<\Sa ot;irl z ;lh1n ,. 
usta i brodą i krzyknql: kapela! l'hmiela - i p0n,„;r 
za rękę pannę młodą. \Yrzasla prze,;tra,zona. a gdy 

j~ 1'H1tgnir nieznajnmy, niezw;:iżajar nn jr.i prze:::tr11d1, 
staje w obronie lHlll młody i W)zywa zurhll'aka na 
szable. Nifl-znajo111y oriągrll się powoli, ale gdy 11111 1w

woże1iie1· wyciąl Bilny policzek, że zale!h1 ir prz.1 trzy
ma I 1·1,aµkę, a od drugich na kadrn porzul silne> 1·;1zv. 
zawolał: po jednemu, po jednemu! i wysr.edł 1w pod
wórze. Zawyly psy jakby wilk11 µocrnly. szlachta wy
bieg-la za nim, żeby nie Ul'iekl; zapalouo J111·zl'wa, wv
nie~iono świet'.e. zajaśniał podw(,rze1· jak w .nnia p;1-

łudnie. Nieznajomy dobył szabli, spoJrzal i,;krz1!1·ym 
wzrokiem, gdy pan mlody krzyż ua ziemi swoim kor
-dem znaczył. Aż się skry sy pnęly ze zlużeniu szabli • 
nieznajomy dobrze się brooil, ale pau rnłorl~· zri;:ez
me]; a widzCł_:t:, że mu nie podoła, przerzurll 7. prawej 
l<:ord w lewą rękę, tzem odnrzony Jll'Zt'1·i11111k nie do-
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strzeo·ł ci.ęcia i oberwat pnŁężnie po ręko. Obciał nrn 
<lw<t ;nke. spadla t·ęirnwica„ niezn,tjomy wypuśeil z. 
zakrwa,wionej dtoni szablę. Gdzie stat, zakipialo troc~ę 
smoly, a gryzący zapaGh siarki udenyt we wszystkie
nosy. Pan Kalina podnosi pas, porywa ręlrnw1~e, tr:ą
sa, wypadają dw<t wielkie p~izury, z kawałkami palcow. 
P<tn młody patrzy na szablę, to pogaóska, niemasz zna
ku krzyża tylko księżyc turecki! I walają wszyscy: 
Boruta, Boruta! W ciemnym lochu lęczyckiego zamku 
przy rozpalonej drzazdze smolnej, siedzi \\'f!.Sat! 
szlachcic w karmazynowym żupanie, bez pasa, szabli, 
czapka rogatywka ale z pociętem suknem, siwy po
szarpany- baranek. Opnrty na dwóch próżnyc~1 bPcz
k11.l.» h, I i;1,al olrnleczonfj, rękę z trzema pOtt)żilem1 pazu
rami bo Jwócb br<tkło i tak prawił do siebie: Nie wyj
dę ~rięcej na świat; rano dobrze bylo kiedym się wy
gnmł na sfo1\cu, ale wieczór, cv zyskałem z tą prze
klętą sziar,htą, co klaskata jakem pił, a potem wyzy
wa na rękę~ MyślaJem, że lm przec1eż podołam, ale 
oni leplej szablą robią, niż djabel. Zgubllern pas 
i szablę, dwa pa·zury, poL·~ęH ml czapkę, slrnleczyl1 rę
kę, a eo najgorsza, poznali że Borut~ Ob•:ięlL. l krędI 
ze złośr.l wąsy, darł brodę i l!rnt rękę ranioną. 

O<ltąd już więcej z lochu lęr,zyckiego nie wyszedt <lja
bel. Temi slowy ko11czy 1;iekawą opowieść swoją 

Wojci0kL 
j,e jednak dotąd czuwa nad. powierzonemi pieczy 

jego slrnrbarni, wypitdek zaszly w roku 1882 przekonał 
niellowlarków. Niejaki Jasi11ski, ogrollnik z Lęczycy, 
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znahld pod.)bnu bu tel kę w gruzaeh zam ez) s l\ a, a w 

niej na skrawku im pól zbnt\\'iałe~n !J<l!JIPru 11skn1hr
kę, że koplą(j w 11aroż1iej wi<>zy odnajdzie owe bajcc?
ne skarby. o któr_l' !'h lndzium (j iąglc się jesz(jze ma
jaczy. l\ie 1nogąc ''un podołać prncy, S]Jrowadza brata 
z Warszawy i wspólnie przystępują Jo dzie!a. Jedrnl:l 
Liotąrl wiclo czne 11'ejśc1e do 1ricży za kry wał 11· 01re 
czasy c h I „ w i k. co pozwal[t[O posznkiw<lcwm 
sk1trbów niepos1rzt>żenie dzień i noc prnr·u11 ~tć a wta
jern11lczona stnżąca rniahl gdzie wysypywitć dob~·11«rną 
koszami ziemię. Hobota :;zln raź110, n ot11ór sięg-nl już 
kilkanaś cie ::;ążnl w głąb - gdy, u r<1do~c1 ! motyk<\ 
jeun.Pgo z kopaczy uderzyla o żela1,11r wroin, l<ryjące 
za sobą tak pożądane skarby. Haz musiał b.1 ć silny, 
gJyż zbudzlt śp1ąccgo na zlociA l3or11t ę; gniewny oa 
śmialków, którr.y mu przyszlt pnerywać blogi spokój, 
zatrząsł zamczyskiem. <t Z<twalaj111·a się ziemi<l µrzytlo
czyla zuchwalców. Nil krzyk 1 wolanie po11wl1y ;;łnżącrj, 
po«pieszyll lud:de, lecz nim zdołaliodlrntrnć zasypnn~· r~, 
nrnrtwe z nich pozosL1ły cl<Ha. Ze 'l,gr zą o;;\1\dali;111y 
je wszyscy, wystawione 11a widok 1n'uiiL'.zny w izbie 
dawnego mie zkania starostów, niin · •spolntt mogiła na 
cmentarzu pnrafjalnyrn, nie pokr·yla lt•h pogruchotn
nych kośd. Tak więc wiara w Tst11iellle Boruty 11owym 
przyp<1dkiem stwiet·dzoną /\Ostała i nll t z pospólstwa 
nie chce sluchać tłomaczenia scei;,tyków, którzy w 
nieszczęsrn~j katastrofie \l'idzą P't'nsty, a l<itwo prze
widzieć się mogący \vypadek. C liok bowiem doln, któ
~y JJieszczę~liwi na zgubę wła~,uą kopali. Jeżal porzu-
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eony pn:rz wojsko olurzymi kociot kuchenny, ten cię

zarPlll SW11Llll •J~lllląi ~Hi 11<1 ziemię, gniotąc C]n:iwycb 
Jndz1. OdtąJ ('ornz częściej moż11;1 slyszeć o figlach 
rozhudzorr<'go Boruty, to żydom powóz pelen pasaże
rów, Jąż;~cych nn pociąg do Kutnn, na równej drodze 
wywróci!; to µijanycl1 chłopów, powracających do do
mu, z tovolsl<iPj grouli sprowadził w bagna i odżyły 

na 1111wo ~rnwędy o tern, jak to przed wielu. wielu la
ty JjabPl niPzad1lwol11ny z sąsiedztwa tumskiej świą-· 

tyn i chciał ja, vbnlić, lecz grnnitowe mury oparły się 

potężrrf>j lnµie; pięć tylko zagłębie1\ od pnznrów na 
jed11Pm z węgłów kościola świ<tdczą o usiłowaniach 
szat;111;1 . .Niezrni.:ony zawodem post<rnowlł użyć innr.go 
spo::;obn. Zhiern więc kamienie i z nimi spieszy, <.tby 

pokrnszyć tw;1.rrlP mnry Zapóźnił się jednak w wę-
. <lrówce, k111· zi1µiał, a djabel. tracąc silę cznrów, caly 
~-· „ na Slawoszew, Miroszewice 

wówczas przelatywał. Odtąd 

y)'f olbrzymie głazy, dopóki 
oczy~ciła urodzajnej gleby. 

·111•n, 1.ęczytft 
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